ValuxHome®
Buitenhaarden

Buitenhaarden van ValuxHome voor elke
smaak en stijl. De haarden zijn gemaakt van
duurzame materialen en daardoor
onderhoudsarm
De sfeerhaarden op gas stoten geen fijnstof
uit, zodat mensen met longproblemen ook
heerlijk kunnen genieten van sfeer en
warmte.
Even lekker loungen tijdens mooie
zomeravonden, met een ValuxHome
buitenhaard heb je altijd sfeer en warmte.
Doordat het vlammenspel regelbaar is kun
je veilig genieten, daarnaast is het een lust
voor het oog.
Door het brede assortiment aan
buitenhaarden, is er altijd wel een model
dat geschikt is voor jouw stijl, smaak, terras
en tuin.

Belangrijke informatie ValuxHome haarden:
• Iedere haard wordt geleverd met 2 jaar garantie op fabrieksfouten,
metalen onderdelen 1 jaar.
• Alle haarden worden geleverd met: gasslang, drukregelaar, lavastenen,
hoes en AAA-batterij voor de elektrische ontsteking.
• Alle buitenhaarden zijn CE GAR gecertificeerd, gekeurd door Kiwa/
Gastec, Certificaat nummers: 186R0459 en 186GR0716
• De haarden zijn gemaakt van composiet, dus onderhoudsarm en
kleurecht.
• Haarden zijn weerbestendig, haard kan zomer en winter buiten blijven
staan.
• Elektrische ontsteking op batterij.
Naast de sfeerhaarden zijn nog accessoires verkrijgbaar, die de haarden
extra aankleden. Zoals glazen opzetrand en keramische houtblokken .

Vesuvius 45 buitenhaard
De Vesuvius 45 is een moderne buitenhaard op gas. Speciaal ontworpen voor geweldige
avonden op je eigen terras of tuin. De sfeer en warmte van de regelbare vlammen.
Veilig en heerlijk genieten, zonder roet, vonken en stank. Voor de Vesuvius 45 haarden
zijn er ook mooie bijpassende gasfleshouders verkrijgbaar zodat de gasfles netjes wordt
opgeborgen uit het zicht is, daarnaast is de gasfleshouder ook de gebruiken als handige
bijzettafel.
De Vesuvius 45 haarden zijn leverbaar is de volgende kleurstellingen:
Whitewash, Rust en Rattan Antraciet
Afmeting in cm
Gewicht in kg.
Vermogen
Brandstof
Meegeleverd

: 60 x 60 x 40 (LxBxH)
: 35
: 15 KW
: Propaan en Butaan
: Gasslang, drukregelaar, lavastenen, hoes en AAA batterij ten
behoeve van de elektrische ontsteking.

Los verkrijgbare accessoires: Glazen opzetrand, Keramische hout-set en Gasfleshouder.

Vesuvius 45 haarden

RC01 5001
Vesuvius 45
Whitewash

RC01 5016
Vesuvius 45
Rattan antraciet

RC01 5018
Vesuvius 45
Rust

Gasfleshouders

RC01 5002
Gasfleshouder
Whitewash

RC01 5017
Gasfleshouder
Rattan Antraciet

RC01 5019
Gasfleshouder
Rust

Bij de Vesivius 45 haarden worden de gasflessen
niet in de haard geplaatst. Om de gasfles toch te
verbergen zijn er bijpassende gasfleshouders.
Met het deksel erop ontstaat er een handige
bijzettafel.
Afmeting in cm
Gasfles
Meegeleverd

: 41 x 41 x 60 (LxBxH)
: Max. 10kg gasfles.
(gasfles niet meegeleverd)
: Afdekhoes

Santorini 71 haarden
De Santorini 71 is een grote gezellige
buitenhaard, welke zeer geschikt is als
middelpunt op het terras. Je glaasjes en
hapjes vinden makkelijk een plekje op de
brede buitenrand.
Dit is gezellig samen rond het kampvuur
zitten, zoals het hoort te zijn.
Door zijn robuuste buitenkant is deze kanjer
echt een blikvanger. De gasfles (max 10kg)
past eenvoudig in de haard.
Afmeting in cm
: 88 x 88 x 71 (LxBxH)
Gewicht in kg.
: 60
Vermogen
: 15 KW
Brandstof
: Propaan en Butaan
Meegeleverd
: Gasslang, drukregelaar,
lavastenen, hoes, inzet paneel en een AAA
batterij, voor de elektrische ontsteking
Los verkrijgbare accessoires: Glazen
opzetrand, Keramische hout-set

Santorini 71 haarden

RC01 5003
Santorini 71
Stone

Gasfles van 10kg in haard

RC01 5026
Santorini 71
Whitewash

Inzetpaneel in haard

Etna 65 haarden

De Etna 65 haard, die zelfs op het kleinste
balkon en/of terras zijn plekje kan vinden.
Gemaakt van composiet, dus
onderhoudsarm.
Een standaard 5kg gasfles past in de haard
(gasfles niet meegeleverd)
Los verkrijgbare accessoires: Glazen
opzetrand en Keramische hout-set

Afmeting in cm
:48 x 48 x 64 (LxBxH)
Gewicht in kg
: 35
Vermogen
: 9 KW
Brandstof
: Propaan en Butaan
Meegeleverd
: Gasslang, drukregelaar,
lavastenen, hoes en afdekpaneel. AAAbatterij voor elektrische ontsteking.

Etna 65 haarden

RC01 5020
Etna 65
Concrete

RC01 5021
Etna 65
Slate

RC01 5034
Etna 65
Whitewash

Tambora 64 haarden

RC01 5027
Tambora 64
Concrete

RC01 5028
Tambora 64
Concrete

Tambora 64 haarden
De Tambora 64 is een elegante
buitenhaard, die door zijn afmetingen
perfect in elke tuin past.
Een standaard 5kg gasfles past in deze
haard (gasfles niet meegeleverd)
Afmeting in cm
Gewicht in kg.
Vermogen
Brandstof

: Ø 45 x H: 64
: 30
: 9 KW
: Propaan en Butaan

Meegeleverd: Gasslang, drukregelaar,
lavastenen, hoes en afdekpaneel. Met
AAA batterij voorelektrische
ontsteking.
Los verkrijgbare accessoire voor
Tambora 64 : Keramische houtset

Vesuvius statafel haarden

Vesuvius statafel haarden

RC01 5014
Vesuvius
Concrete

RC01 5015
Vesuvius
Whitewash

De Vesuvius buitenhaarden zijn een geweldige aanwinst voor tuinfeesten en gezelligheid
in de tuin en op het terras. Deze buitenhaard en statafel in één, is allereerst heel mooi om
te zien, maar belangrijker, zeer veilig. Geen vliegende vonken of rook in je ogen, maar plek
voor een drankje en een snack op de brede rand.
Lekker kletsen en genieten van het gezelschap, waarbij “hangen” aan de tafel is
toegestaan.
Afmeting in cm: 88 x 88 x 106 (LxBxH)
Gewicht in kg : 60
Vermogen
: 9 KW
Brandstof
: Propaan en Butaan
Een standaard 10kg gasfles past in deze
haard (gasfles niet meegeleverd)

Meegeleverd : Gasslang, drukregelaar,
lavastenen, hoes, glasrand, afdekpaneel
en AAA-batterij voor elektrische
ontsteking.

Special haarden
De Specials zijn een unieke serie
van bijzondere, kwalitatief
hoogwaardige buitenhaarden,
welke direct het middelpunt op
ieder terras of tuin zullen vormen.
Sfeer, relaxen het komt allemaal
samen door gezellig rond het vuur
te zitten.
Voor iedere special geldt:
Vermogen
: 15 KW
Brandstof
: Propaan en
Butaan
Meegeleverd
: Gasslang,
drukregelaar, lavastenen, hoes,
inzet paneel en 1x AAA batterij
Los verkrijgbare accessoire voor
Specials: Keramische hout-set

Special haarden
RC01 5037 - Vat Bourgogne
Afmeting in cm
: Ø 68 x H: 62
Gewicht in kg.
: 46
Een standaard 5kg gasfles past in deze haard
(gasfles niet meegeleverd)

RC01 5012 – Boomstam groot
Afmeting in cm
: Ø 104/110 x 46 (H)
Gewicht in kg.
: 55

RC01 5036 – Boomstam medium
Afmeting in cm
: Ø 88 x 71 (H)
Gewicht in kg.
: 51
Een standaard 5kg gasfles past in deze
haard (gasfles niet meegeleverd)
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